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RomerLabs:   assortiment ‘Food allergen test solutions’ 
FOOD RISK MANAGEMENT:  Product overzicht 2016  ‘Benelux’ 

AgraQuant®  PLUS® 

Antibody Enzyme-linked immunosorbent assay test-kits  

 

Productcode –

artikelnummer 

nummer 

Productnaam Inhoud p./stuk 

 

   AgraQuant® PLUS  ELISA: kwantitatief  

COKAL3748F AgraQuant® PLUS  Almond       1 – 25 ppm  - Amandel 48 wells 

COKAL3248F AgraQuant® PLUS  Casein        1 – 25 ppm  48wells 

COKAL3348F AgraQuant® PLUS  EGG           1 – 25 ppm - EI 48 wells 

COKAL3448F AgraQuant® PLUS  Hazelnut     2 – 25 ppm 48 wells 

COKAL3648F AgraQuant® PLUS  Macadamia 1 – 25 ppm 48 wells 

COKAL3548F AgraQuant® PLUS  Peanut        1 – 25 ppm - Pindanoot 48 wells 

COKAL3148F AgraQuant® PLUS  Cashew       1 – 25 ppm 48 wells 

COKAL2148F AgraQuant® PLUS  Mustard      1 – 25 ppm - Mosterd 48 wells 

 
Levertijd:  

De beschikbaarheid en uitleveringstermijn van allen bovengenoemde AgraQuant PLUS artikelen kan via FRM worden aangevraagd, gelieve 
ons een e-mail te sturen via support@foodriskmanagement.nl  Alternatief; direct naar uw sales vertegenwoordiger bij FRM. 
 

N.b. Over het algemeen zijn de alle artikelen binnen het AQ assortiment op voorraad bij Romerlabs en door FRM snel leverbaar.  
 
 

Bestellingen & bestelcondities: 
Bestellingen kunnen worden geplaatst bij FRM door een email te sturen naar het volgende email adres van FRM: 

support@foodriskmanagement.nl . Bij voorkeur met uw bestelbon –bestelopdracht in een PDF of MS Word document.  
Bestellingen per post, fax of telefonisch is tevens mogelijk, gelieve de referentie gegevens van de order en eventueel het bi jhorende offerte nr. 
vermelden in de correspondentie.   
 

Orderbevestiging: 
Een orderbevestiging vanuit FRM wordt via een email uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de bestelopdracht / order verstuurd naar het e-
mail adres van de afnemer, inclusief productdetails, prijzen en de geplande uitleveringsdatum en aflevering.  
 
 

FRM streeft ernaar om bestellingen van afnemers binnen uiterlijk 3 a 4 werkdagen na ontvangst bestelopdracht af te leveren.  

 
 

* Transport- , koeriersdienst: 
Het transport en de aflevering van het pakket wordt verzorgt enkel via UPS of DHL tegen hun standaard geldende tarieven & pakket kosten 
voor de Benelux landen 2016. Deze kosten zijn opvraagbaar bij FRM en het totaal bedrag wordt tevens vermeld per verzending in onze offertes 

en orderbevestigingen mits anders vooraf is afgesproken.  
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Food Risk Management hanteert standaard een betalingstermijn van maximaal 30 dagen mits anders is overeengekomen. 

 
Voor gedetailleerde informatie over de RomerLabs artikelen waaronder o.a. Technical Data Sheets, COA’s, specifieke gebruikshandleidingen en 
applicaties kunt u de website van Romer Labs of Food Risk Management raadplegen of neem contact op met FRM.  
info : www.FoodRiskManagement.nl &  www.RomerLabs.com (Romerlabs.com/en/products) 
 
Algemene Verkoopvoorwaarden Food Risk Management:  
Op de Food Risk Management prijslijsten, offertes, opdrachten en overeenkomsten zijn van toepassing de bepalingen opgenomen in de algemene voorwaarden 
van Food Risk Management welke opvraagbaar zijn.   

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS of Food Risk Management: The General Terms and Conditions of Food Risk Management apply on all proposals, pricelists, 
quotations and invoices submitted by Food Risk Management and to all goods and services sold by Food Risk Management.  General Terms and Conditions of 
Food Risk Management are available on request. 
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Food Risk Management  
Romer Labs agent Benelux  
Bosweg 29 

3233 CC, Oostvoorne 
Nederland 
Tel. Mob. (1): +31-681925924  
(2):  +31-653726107 
Email : support@FoodRiskManagement.nl 
K.v.K. nr. : 51717182 
VAT/ BTW nr.: NL1787.94.107B02 

Bank nr.: NL41ABNA0540044121 
www.FoodRiskManagement.nl 
www.Romerlabs.com 
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